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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2552 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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ข้อ 1 ก. แม่บทการบัญชี 

แม่บทการบญัชมีขีอ้จาํกดัมอีะไรบา้ง (5 คะแนน) 

ตอบ 

การจดัทาํรายงานทางการเงนิมขีอ้จาํกดัหลากหลายประการ ดงัจะสรปุต่อไปน้ี  

ทนัต่อเวลา 

กจิการตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบระหวา่งประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการรายงานทีท่นัเวลากบัความเชื่อถอื
ได ้ทัง้น้ี การจดัทาํรายงานทางการเงนิทีแ่สดงใหเ้หน็ผลการดาํเนินงานทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ คอืการเปรยีบเทยีบฐานะการเงนิ 
ณ วนัเลกิกจิการกบัวนัเริม่ตน้กจิการ อยา่งไรกต็าม การรอใหเ้ลกิกจิการแลว้จงึมาวดัผลประกอบการยอ่มไมท่นัการณ์
ต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ เพือ่ใหจ้ดัทาํงบการเงนิไดอ้ยา่งทนัเวลากจิการจงึจาํตอ้งใชป้ระมาณทางการบญัชสีาํหรบั
รายการจาํนวนมากในงบการเงนิ ตวัอยา่งของประมาณการบญัชไีดแ้ก่ คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู คา่เสือ่มราคา รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

ความสมดลุระหว่างประโยชน์ท่ีได้รบักบัต้นทุนท่ีเสียไป 

โดยทัว่ไป การกระทาํใดๆ กต็ามควรไดร้บัประโยชน์มากกวา่สิง่ทีเ่สยีไปทีเ่ป็นผลจากการกระทาํ
นัน้ๆ เชน่เดยีวกบัการจดัทาํงบการเงนิ ซึง่กจิการตอ้งประเมนิผลประโยชน์ของขอ้มลูทางการเงนิโดยใชดุ้ลยพนิิจอยา่ง
เหมาะสม อยา่งไรกต็ามในปจัจุบนัสภาวชิาชพีไดอ้อกประกาศฉบบัที ่ 21/2550 เรือ่ง การยกเวน้การบงัคบัใชม้าตรฐาน
การบญัชจีาํนวน 8 ฉบบักบักจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัมหาชน โดยมาตรฐานทีย่กเวน้การบงัคบัใชด้งักลา่วประกอบดว้ย  

1. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 เรือ่ง การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน  
2. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2550) เรือ่ง งบกระแสเงนิสด  
3. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 
4. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่44 (ปรบัปรุง 2550) เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
5. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่45 (ปรบัปรุง 2550) เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม  
6. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่46 (ปรบัปรุง 2550) เรือ่ง สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้  
7. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่47 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
8. มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 48 เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมอืทาง
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การเงนิ 

ทัง้น้ี เป็นเพราะมาตรฐานการบญัชเีหลา่น้ีมคีวามสลบัซบัซอ้น มตีน้ทุนในการปฏบิตัติามทีส่งู 
ในขณะทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีกบักจิการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์หล่านัน้คอ่นขา้งน้อย จงึเป็นเหตุผลทีส่มาคมนกับญัชแีละผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการบญัชใีนขณะนัน้ส ัง่ยกเวน้การปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัชดีงักลา่วสาํหรบักจิการนอกตลาดหลกัทรพัย ์

ข้อ 1 ข. บันทกึบัญชีบริษทัประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการขายสินค้า  

a. วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู ้1000 หุน้ @ 1000 บาท หุน้กูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้ 4% 

โดยขายในราคา 101% ของราคาตามมลูคา่ทาํใหอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเทา่กบั 3.8784% ต่อปี บรษิทั

จา่ยดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืนในวนัที ่1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี ใหบ้นัทกึรายการคา้ปี 25x1 ที่

เกีย่วขอ้งกบัการออกหุน้กูค้ร ัง้นี้ 

b. ขายสนิคา้ 10 ลา้นบาท ตน้ทนุ 6 ลา้นบาท จากประสบการณ์ทีผ่า่นมามลีกูคา้มาเคลม 10% เน่ืองจาก

การรบัประกนัคุณภาพ (โดยปกตจิะรบัประกนัการขาย 1 ปี) 

c. โอนทีด่นิมลูคา่ตามบญัช ี3.5 ลา้น มลูคา่ยุตธิรรม 5 ลา้น จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีเงนิกู ้ธนาคาร 4.5 ลา้นบาท 

มดีอกเบีย้คา้งจ่าย 600,000 บาท  

d. วนัที ่1 เมษายน 25x1 จา่ยเงนิตามตัว๋เงนิจา่ยทีม่รีาคาตามมลูคา่ 1 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ทีต่ราไว ้6% 

ต่อปี  อาย ุ90 วนั (1 ปีเทา่กบั 360 วนั)   

e. วนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 ปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัธนาคาร ง ตามเงือ่นไขต่อไปน้ี 

i. ลดเงนิตน้ 2 ลา้นบาทเป็น 1 ลา้นบาท 

ii. ดอกเบีย้คา้งจ่ายถงึปจัจุบนั 60000 บาท เจา้หน้ียกดอกเบีย้จา่ยให ้

iii. ปรบัอตัราดอกเบีย้จาก 12% เป็น 5% 

iv. ยดือายุหน้ีจาก 1 ปี เป็น 4 ปี 
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คาํตอบขอ้ 1 ข) 

ขอ้ a) บนัทกึการออกหุน้กู ้

ตารางตดับญัชสีว่นเกนิมลูคา่หุน้กู ้(ไม่จาํเป็นตอ้งทาํจนจบ) 

งวด 
เงนิสดจา่ย  
(4% ต่อปี) 

ดอกเบีย้จา่ย  
(3.8784%ต่อปี) 

ปรบัลด 
สว่นเกนิมลูคา่ BV ของหุน้กู ้

0       1,010,000  

1 20,000  19,586   414  1,009,586  

2 20,000  19,578   422  1,009,164  
3 20,000  19,570   430  1,008,734  
4 20,000  19,561   439  1,008,295  
5 20,000  19,553   447  1,007,848  
6 20,000  19,544   456  1,007,392  
7 20,000  19,535   465  1,006,927  
8 20,000  19,526   474  1,006,454  
9 20,000  19,517   483  1,005,971  

10 20,000  19,508   492  1,005,479  
11 20,000  19,498   502  1,004,977  
12 20,000  19,489   511  1,004,465  
13 20,000  19,479   521  1,003,944  
14 20,000  19,468   532  1,003,413  
15 20,000  19,458   542  1,002,871  
16 20,000  19,448   552  1,002,318  
17 20,000  19,437   563  1,001,755  
18 20,000  19,426   574  1,001,181  
19 20,000  19,415   585  1,000,596  
20 20,000  19,404   596  1,000,000  

 

1/1/x1 เงนิสด 1,010,000  
เจา้หน้ีหุน้กู ้ 1,000,000  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้กู ้ 10,000  

(บนัทกึการออกหุน้กูใ้นราคาสว่นเกนิ) 

1/7/x1 ดอกเบีย้จา่ย 19,586  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้กู ้ 414  

เงนิสด 20,000  
(บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้หุน้กู)้ 
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31/12/x1 ดอกเบีย้จา่ย 19,578  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้กู ้ 422  

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 20,000  
(บนัทกึการตัง้ดอกเบีย้คา้งจา่ย) 

ขอ้ b) บนัทกึการขายสนิคา้ 

ปี 25x1 ลกูหนี้การคา้ 10,000,000  
ขาย 10,000,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้) 

ตน้ทุนขาย 6,000,000  
สนิคา้ 6,000,000  

(บนัทกึตน้ทุนขาย) 

รบัคนืสนิคา้ 1,000,000  
สาํรองรบัคนืสนิคา้ 1,000,000  

(บนัทกึตัง้สาํรองรบัคนืสนิคา้) 
 

ขอ้ c) บนัทกึการชาํระหน้ีดว้ยการโอนทีด่นิ 

ปี 25x1 ทีด่นิ 1,500,000  
ผลกาํไรจากการตรีาคาทีด่นิ 1,500,000  

(บนัทกึการตรีาคาทีด่นิใหเ้ป็นราคายุตธิรรม) 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 600,000  
เจา้หน้ีการคา้ 4,500,000  

ทีด่นิ 5,000,000  
ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 100,000  

(บนัทกึการโอนทีด่นิเพือ่ชาํระหน้ี) 
 

ขอ้ d) จา่ยเงนิตามตัว๋เงนิจา่ยทีถ่งึกาํหนดชาํระ 

1/4/25x1 ตัว๋เงนิจา่ย 1,000,000  
ดอกเบีย้จา่ย 15,000  

เงนิสด 1,015,000  
(บนัทกึการจา่ยชาํระคา่ตัว๋เงนิ) 
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ขอ้ e) การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกูก้บัธนาคาร 

คาํนวณผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
มลูคา่ตามบญัชเีจา้หน้ีเงนิกู ้

เงนิตน้ 2,000,000  
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 60,000  

รวมมลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีหุน้กู ้  2,060,000  
กระแสเงนิสดทีต่อ้งจา่ยชาํระหน้ีตามสญัญาปรบัฯ 

ดอกเบีย้จา่ย (1 ลา้นบาท x 5% x 4 ปี) 200,000  
เงนิตน้ 1,000,000  

รวมกระแสเงนิสดทีต่อ้งจา่ยชาํระหนี้  1,200,000  
ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี  860,000  

1/7/25x1 เจา้หน้ีเงนิกู ้ 2,000,000  
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 60,000  

เจา้หน้ีเงนิกูต้ามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 1,200,000  
ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 860,000  
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ข้อ 2 ก. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทัซือ้เครือ่งจกัรจากต่างประเทศในราคา 1 ลา้นบาท โดยมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เครือ่งจกัรดงักล่าวดงัน้ี  

• คา่ภาษนํีาเขา้ 20,000 บาท (บรษิทัขอคนืภาษไีด ้50% ) 

• คา่ขนสง่ 5,000 บาท 

• คา่ตดิตัง้ 10,000 บาท  

• คา่ประกอบ 8,000 บาท  

• คา่ทดสอบ 50,000 บาท โดยสนิคา้ตวัอยา่งทีอ่อกจากกระบวนการทดสอบแลว้นําไปขายไดม้ลูค่า 5,000 บาท  

• คา่ใชจ้า่ยในการขออนุญาตดาํเนินการ และเปิดสถานประกอบการ 800,000 บาท  

• ประมาณการอายุการใชง้าน 10 ปี และราคาซาก 10,000 บาท บรษิทัคดิคา่เสือ่มราคาวธิเีสน้ตรง 

• X1-x3 คา่ซากและอายใุชง้านเทา่เดมิ 

• ปี x4 ตรีาคาเพิม่เป็น 1.19 ลา้นบาท โดยประมาณอายใุชง้านคงเหลอืเทา่กบั 5 ปี ไมม่มีลูคา่ซาก 
คาํสัง่ 

ก. ใหค้าํนวณราคาทุนเริม่แรก 
ข. บนัทกึค่าเสือ่มราคาปี x2 
ค. ใหห้าคา่เสือ่มราคาสะสมของปี x3 
ง. ใหบ้นัทกึการตรีาคาทรพัยส์นิของปี x4 โดยใชว้ธิปีรบัปรุงทีป่รบัตามสดัสว่น  
จ. ใหค้าํนวณค่าเสือ่มราคาปี x4 

คาํตอบขอ้ 2 ก) 

ก. คาํนวณราคาทนุของเครือ่งจกัร 

ราคาทนุเครือ่งจกัร  1,000,000  
คา่ใชจ้า่ยทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งจกัร 

คา่ภาษนํีาเขา้ (สทุธ)ิ 10,000  
คา่ขนสง่  5,000  
คา่ตดิตัง้ 10,000  
คา่ประกอบ  8,000  
คา่ทดสอบ (สทุธจิากการขายสนิคา้ตวัอยา่ง) 45,000    
รวม  78,000  

ราคาทนุเครือ่งจกัรรวม  1,078,000  
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ข. บนัทกึคา่เสือ่มราคาปี x2 

ราคาทนุเครือ่งจกัรรวม  1,078,000  บาท 
หกั มลูคา่ซาก  10,000  บาท 
มลูคา่ทีเ่สือ่มคา่ได ้  1,068,000  บาท 
อายกุารใชง้าน  10  ปี 
คา่เสือ่มราคาปี 25x2  106,800  บาท 

 

25x2 คา่เสือ่มราคา 106,800  
คา่เสือ่มราคาสะสม 106,800  

(บนัทกึคา่เสือ่มราคา) 
 

ค. ใหห้าคา่เสือ่มราคาสะสมของปี x3 

คา่เสือ่มราคาต่อปี  106,800   บาท  
จาํนวนปีทีใ่ชส้นิทรพัยปี์ x1 - x3 3   ปี  
คา่เสือ่มราคาสะสม ณ 31/12/x3  320,400   บาท  

 

ง. ใหบ้นัทกึการตรีาคาทรพัยส์นิของปี x4 โดยใชว้ธิปีรบัปรุงทีป่รบัตามสดัสว่น 

ราคาทีต่เีพิม่ 1,190,000  
ราคาทนุเครือ่งจกัรรวม  1,078,000  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม ณ 31/12/x3  320,400  
มลูคา่ตามบญัชขีองเครือ่งจกัร ณ 31/12/x3  757,600  
ตรีาคาเพิม่  432,400  

คาํนวณการตรีาคาทุนเครือ่งจกัรเพิม่ 
มลูคา่ทีเ่สือ่มคา่ไดค้งเหลอื 747,600 บาท ตรีาคาเพิม่  432,400  
มลูค่าท่ีเส่ือมค่าได้รวม 1,068,000 บาท ตีราคาเพ่ิม  617,714  
 (432,400 x 1,068,000 / 747,600)  

คาํนวณการตรีาคาคา่เสือ่มสะสมเครือ่งจกัรเพิม่ 
มลูคา่ทีเ่สือ่มคา่ไดค้งเหลอื 747,600 บาท ตรีาคาเพิม่  432,400  
มลูค่าเส่ือมราคาสะสมรวม 320,400 บาท ตีราคาเพ่ิม  185,314  
 (432,400 x 320,400 / 747,600)  

(ดภูาคผนวกมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 ขอ้ที ่9 – 12 ประกอบ) 
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1/1/25x4 เครือ่งจกัร-สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 617,714 
            คา่เสือ่มราคาสะสมเครือ่งจกัร-สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 185,314  
            สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่-เครือ่งจกัร 432,400  
บนัทกึการตรีาคาเครือ่งจกัรเพิม่ 

 

จ. ใหค้าํนวณค่าเสือ่มราคาปี x4 

มลูคา่ตามบญัชขีองเครือ่งจกัร ณ 31/12/x3  757,600  
อายกุารใชง้านคงเหลอื (ปี) 5  
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยเ์ดมิ  151,520  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่  432,400  
อายกุารใชง้านคงเหลอื (ปี) 5  
คา่เสือ่มราคาของสว่นทีต่รีาคาเพิม่ 86,480  
รวมคา่เสือ่มราคาของเครือ่งจกัร ปี 25x4  238,000  

 

(ดปูระกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที ่25/2549 เรือ่ง การบนัทกึบญัชเีมือ่มกีารตรีาคาใหม ่ประกอบ) 
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ข้อ 2 ข การคาํนวณมูลค่าจากการใช้ของเคร่ืองจกัร และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

จากขอ้ ก ราคาทุนของเครือ่งจกัรเท่ากบั 850,000 บาท และค่าเสือ่มราคาสะสมเทา่กบั 300,000 บาท โดยทีร่าคาขาย

สทุธขิองเครือ่งจกัรเทา่กบั 300,000 บาท ซึง่กระแสเงนิสดจากการใชเ้ครือ่งจกัรสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

บรษิทัมอีตัราคดิลดเทา่กบั 5% ต่อปี  

กระแสเงนิสดรบัจากการใชเ้ครื่องจกัรต่อปี  200,000  บาท 
กระแสเงนิสดจา่ยจากการใชเ้ครือ่งจกัรต่อปี  120,000  บาท 
มลูคา่ขายซากเมือ่เลกิใชง้าน  20,000  บาท 
คา่ซ่อมปีที ่3   30,000  บาท 
คา่ซ่อมปีที ่5  5,000  บาท 

 

โดยมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 1 บาท (PVIF) เป็นดงัน้ี 

N / i% 3 5 
1   0.9709    0.9524  
2   0.9426    0.9070  
3   0.9151    0.8638  
4   0.8885    0.8227  
5   0.8626    0.7835  

 

1. ใหห้ามลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดของเครือ่งจกัร 
2. เครือ่งจกัรดงักล่าวดอ้ยคา่หรอืไม ่ใหค้าํนวณประกอบ 

ตอบขอ้ 2ข 

1. ใหห้ามลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดของเครือ่งจกัร 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 รวม 
กระแสเงนิสดรบัจากการใชเ้ครือ่งจกัร 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  1,000,000  
กระแสเงนิสดจา่ยจากการใชเ้ครือ่งจกัร - 120,000  - 120,000  - 120,000  - 120,000  - 120,000  -600,000  
คา่ซ่อม - 30,000  - 5,000  - 35,000  
มลูคา่ขายซาก          20,000  20,000  
กระแสเงนิสดสุทธขิองแต่ละปี  80,000   80,000   50,000   80,000   95,000  385,000  

มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท ณ วนัสิน้ปีดอกเบีย้ 5%  0.9524   0.9070   0.8638   0.8227   0.7835  
มูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ  76,192   72,560   43,190   65,816   74,433  332,191  
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2. เครือ่งจกัรดงักล่าวดอ้ยคา่หรอืไม ่ใหค้าํนวณประกอบ 

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์ 
 ราคาทนุ  850,000  
 หกั คา่เสือ่มราคาสะสม  300,000  

 มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 550,000  
 มลูคา่ทีค่าดวา่ไดร้บัคนื (recoverable amount)  

 ราคาขายสทุธ ิ(Net Selling Price)  300,000  
 มลูคา่จากการใช ้(Value In Use)  332,191  

 มลูคา่ทีค่าดวา่ไดร้บัคนื (recoverable amount)  
 max(NSP,VIU)  332,191  
 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย ์ 217,810  
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ข้อ 3 เงนิลงทุน 

บรษิทัทอม จาํกดั ไดล้งทุนในหลกัทรพัยต่์างๆ วนัที ่1/7/x1มนีโยบายคาํนวณตน้ทุนตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

บรษิทั   จาํนวนหุน้   ราคา   คา่ใชจ้า่ยในการซือ้   การจดัประเภท  
 ไก่   1,000  50   1,000   เพือ่คา้  
 ไข ่ 500  72   4,500   เผือ่ขาย  
 ขวด  750  100   2,000   เงนิลงทนุทัว่ไป  

 

• 08/x1 มกีารขายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (ไก่) 500 หุน้ ราคาหุน้ละ 72 บาท โดยตอ้งจา่ยค่าใชจ้า่ยในการขาย
จาํนวน 500 บาท  

• 12/x1 ขวดประกาศจา่ยปนัผล 6 บาท ต่อหุน้ 

• 31/12/x1 มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเป็นดงัน้ี  
บรษิทั  ราคาต่อหุน้ 
 ไก่   71  
 ไข ่  72  
 ขวด  95 

•  2/1x2 รบัเงนิปนัผลจากขวด  

• 2/1/x2 ซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ บรษิทัไก่เพิม่ 750 หุน้ ราคาหุน้ละ 60 บาท โดยเสยีค่าธรรมเนียมจาํนวน 1,000 
บาท  

• 1/2/x2 ขายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ บรษิทัไก่ จาํนวน 500 หุน้ ราคาหุน้ละ 70 บาท เสยีคา่ธรรมเนียม 1,000 บาท  

• 1/7/x2 ขวดประกาศจา่ยปนัผล 6 บาท ต่อหุน้ 

• 31/12/x2 โอนเปลีย่นประเภทหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายไปเป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ โดย ณ วนัโอน ราคายุตธิรรม
เทา่กบัหุน้ละ 95 บาท 

ใหท้าํ 
บนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไปปี 25x1 และ 25x2 โดยใชว้ธิกีารตัง้คา่เผือ่ปรบัมลูคา่ 
ใหท้าํงบการเงนิบางสว่นปี x1  

เฉลยขอ้ 3  

1/7/x1 เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้- ไก่   51,000  

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เผือ่ขาย- ไข ่  40,500  

เงนิลงทนุทัว่ไป- ขวด   77,000  

เงนิสด  168,500  
(บนัทกึการลงทุนในหลกัทรพัย)์ 
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บรษิทั   การจดัประเภท   จาํนวนหุน้   ราคา   คา่ใชจ้า่ยในการซือ้  ราคาทนุของหลกัทรพัย ์  ราคาทนุต่อหุน้  

 ไก่   เพือ่คา้   1,000   50   1,000   51,000   51.00  

 ไข ่  เผือ่ขาย   500   72   4,500   40,500   81.00  

 ขวด  เงนิลงทนุทัว่ไป   750   100   2,000   77,000   102.67  
 

1/8/x1 เงนิสด (500 หุน้ x 72 บาท) - 500 บาท  35,500  
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้- ไก่ (500 หุน้ x 51 บาท)   25,500  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการขายเงนิลงทนุฯ   10,000  

(บนัทกึการขายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้) 

1/12/x1 เงนิปนัผลคา้งรบั  4,500  

เงนิปนัผลรบั  4,500  
(บนัทกึการรบัรูเ้งนิปนัผลจากขวด @6 บาท) 

31/12/x1 ผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (EQ)  4,500  
คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย  4,500  

(บนัทกึปรบัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย) 

คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  10,000  
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (PL)  10,000  

(บนัทกึปรบัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้) 
 

บรษิทั   การจดัประเภท   จาํนวนหุน้   ราคาทนุต่อหุน้  FMV 31/12/x1 ผลกาํไร (ขาดทุน) 

 ไก่   เพือ่คา้   500   51.00  71   10,000 

 ไข ่  เผือ่ขาย   500   81.00  72  ‐4,500 

 ขวด  เงนิลงทนุทัว่ไป   750   102.67  95  

 ไม่ปรับมูลค่าเพราะ
เป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

 

2/1/x2 เงนิสด  4,500  
เงนิปนัผลคา้งรบั  4,500  

(บนัทกึรบัเงนิปนัผลจากบรษิทัขวด) 

2/1/x2 เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้- ไก่   46,000  
เงนิสด  46,000  
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(บนัทกึการซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-ไก่เพิม่) 

1/2/x2 เงนิสด (500 x 70) - 1,000 บาท  34,000  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการขายเงนิลงทนุฯ  
(34,000 บาท – (500 หุน้  x 65.20 บาท)   1,400  
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้- ไก่ (57.20 x 500 หุน้)  28,600  
คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (8 บาท x 500 หุน้)  4,000  

(บนัทกึการขายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้) 
 

บรษิทั  วนัทีซ่ือ้  จาํนวนหุน้   ราคาทนุต่อหุน้  ราคาทนุรวม 
ราคารวม 

คา่เผือ่ปรบัมลูคา่  ราคาตามบญัชรีวม  

 ไก่  1/7/x1  500.00   51.00  25,500.00  71.00   35,500.00  

 ไก่  2/1/x2  750.00   61.33  46,000.00  61.33   46,000.00  
รวม  1,250.00  71,500.00   81,500.00  

 ราคาทนุเฉลีย่ต่อหุน้   57.20   65.20  

คา่เผือ่ปรบัฯต่อหุน้  8.00  
 

1/7/x2 เงนิปนัผลคา้งรบั  4,500  
เงนิปนัผลรบั  4,500  

(บนัทกึการรบัรูเ้งนิปนัผลจากขวด @6 บาท) 

31/12/x2 คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย  4,500  
ผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (EQ)  4,500  

(บนัทกึกลบัรายการผลขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้) 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้- ไข ่  40,500  
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เผือ่ขาย- ไข ่  40,500  

(บนัทกึเปลีย่นหมวดเงนิลงทุนจากเผือ่ขายเป็นเพือ่คา้) 

คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (95-81) x 500  7,000  
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการโอนเปลีย่นหมวดหลกัทรพัย(์P/L)  7,000  

(บนัทกึรบัรูผ้ลกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นหมวดหลกัทรพัย)์ 
 

 

งบการเงินบางส่วน 
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บริษทั ทอม จาํกดั 
งบดลุ (บางส่วน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้  - ไก่  25,500 
คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 10,000 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เพือ่คา้สุทธ ิ 35,500 
เงนิปนัผลคา้งรบั 4,500 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เผือ่ขาย  - ไข ่ 40,500 
คา่เผือ่ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (4,500) 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์เผือ่ขายสทุธ ิ 36,000 
เงนิลงทนุทัว่ไป  - ขวด  77,000 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (EQ) (4,500) 

 

บริษทั ทอม จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน (บางส่วน) 

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 
เงนิปนัผลรบั 4,500 
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการขายเงนิลงทนุฯ 10,000 
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (PL) 10,000 

 


